
 
 
 

 

Interview Schedule and Instructions 
Bachelor of Science Program (International Program) 

Faculty of Science, Mahidol University 
  The First Round of TCAS (Portfolio), Academic Year 2023 

 

      Saturday, 21 January 2023 | 9 a.m. – 12.00 p.m. | Face-to-face interview 
       

 

Date/ Activity Details 

Tuesday, 17 January 2023 
 

Announcement of students 
eligible for an interview  

• Announce the candidates shortlisted for an admission interview  
• The announcement will be announced on Mahidol website 
https://tcas.mahidol.ac.th/ and delivered to candidates’ given e-mail. 

 

Tuesday, 17 – Wednesday, 18 
January 2023 
 

Interview registration & Join the 
Line group  

  

• The shortlisted candidates are required to register before the  
   interview appointment at http://cuts2.com/vBffC  
 

 
 
 

• The shortlisted candidates are also required to join the Line group, “SIM 
Admission- Interview 66”, which is intended primarily to serve as a channel 
for communication between candidates and SIM programs. 

    
 

 
Saturday, 21 January 2023 
(9 a.m.-12 p.m.)  
 

INTERVIEW  

INTERVIEW DAY 
• The shortlisted candidates are scheduled for an admission interview on 

Saturday, 21 January 2023 from 9 a.m. to 12 p.m. at Room# SC2-152, 
Science 2 Building, Faculty of Science, Mahidol University, Salaya campus.  

• The shortlisted candidates must bring a recent 1 x 1 inch-size photo, and 
present their original citizen ID card (for Thai candidates) or original passport 
(for non-Thai candidates) before interview. 

• The shortlisted candidates must arrive to checking-in for an interview early 
before the scheduled time at least 20 minutes. 

• Candidates will be assigned by the host to an interview, and have to wait in 
the main room. 

Wednesday, 25 January 2023 
 

Announcement of admitted 
and waitlisted students 

 Announcement of successful candidates to be admitted to the SCBM, 
SCBE, SCME and SCIN programs through the 1st round of TCAS (Portfolio) 
at https://tcas.mahidol.ac.th/  

 

                  /Wednesday… 
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Wednesday, 25 – Thursday, 26 
January 2023 
 

MU-TCAS enrollment 
confirmation 
(admitted & waitlisted 
students) 

Admits 

• Make an enrollment confirmation through the MU-TCAS system at 
https://tcas.mahidol.ac.th/ from Wednesday, 25 to Thursday, 26 January 
2023 within 12 p.m. 

Waitlisted students 

• Make an enrollment confirmation through the MU-TCAS system at 
https://tcas.mahidol.ac.th/ on Saturday, 28 January 2023 from 9.30 
a.m.- 3 p.m. 
 

Remark: If the admitted and waitlisted students fail to confirm their intents 
to enrol in the program by the deadline, they will not be listed in the 
clearing-house system administered by the CUPT (ทปอ). 

Tuesday, 31 January 2023 
Announcement of final list of 
admits confirming enrollment at 
Mahidol University 

 Announcement of the admitted students (both successful and waitlisted 
students) who have confirmed their intents to enrol in the SCBM, SCBE, 
SCME and SCIN programs through the 1st round of TCAS (Portfolio) 2023 at 
https://tcas.mahidol.ac.th/   

Tuesday, 7 – Wednesday, 8 
February 2023. 
 

Enrollment confirmation in CUPT 
(ทปอ) system 

• Make an enrollment confirmation through CUPT (ทปอ) system by choosing 
   a program at https://www.mytcas.com/ from Tuesday, 7 to Wednesday, 8 

February 2023. 
• Failure to confirm enrollment by the deadline will result in enrollment 

cancellation. As such, the admitted students shall not claim or sue the 
Mahidol University for any rights arising therefrom. 

• Required for Thai admitted students only 

Thursday, 9 February 2023. 
 

Enrollment declination in CUPT 
(ทปอ) system 

• Make an enrollment declination through CUPT (ทปอ) system at 
https://www.mytcas.com/ on Thursday, 9 February 2023. 

 

Saturday, 11 February 2023. 
 
Announcement of final list of 
admits confirming enrollment in 
both MU-TCAS and CUPT (ทปอ) 
systems 

 Announcement of final list of admitted students who have confirmed 
enrollment in both MU-TCAS and CUPT (ทปอ) at https://tcas.mahidol.ac.th/ 
และ www.mytcas.com 
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  กำหนดการการสอบสัมภาษณ ์
เพื่อคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)  

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566 

 

   วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 

วัน/ กิจกรรม รายละเอียด 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบ 
1/2 แฟ้มสะสมผลงาน 

  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(SCBM) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน (SCME) และสาขาวิชาชีวนวัตกรรม (SCIN) กำหนดการและขั้นตอนการสอบ
สัมภาษณ์ โดยระบบ TCAS รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566 

1. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล https://tcas.mahidol.ac.th/   

2. ทางอีเมล โดยส่งอีเมลไปยังผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร 

วันอังคารที่ 17 - วันพุธที่ 18 
มกราคม 2566 
 

ลงทะเบียนการเข้าสอบ 
สัมภาษณ์ และเข้าร่วมกลุ่ม 
ไลน์ 

 ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาที่

สมัครที่  http://cuts2.com/vBffC 

 

 ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “SIM Admission 66” เพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร ระหว่างผู้ประสานงานกลางและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที ่  

 

 

 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. 
วันสอบสัมภาษณ์ 

 สอบสัมภาษณ์ ท่ีห้อง SC2-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา เริ่มเวลา 09.00 – 12.00 น. 

 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือ Passport (สำหรับ
ชาวต่างชาติ) เพื่อแสดงตนในการสอบสัมภาษณ์ 

 ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมาลงทะเบียนก่อนการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 20 นาที ที่ห้อง SC2-152 
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 เมื่อลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์และให้
ดำเนินการตามขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่แต่ละสาขาวิชาได้กำหนด 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 
 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก (ตัวจริงและสำรอง) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและสำรอง) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
นานาชาติ) สาขาวิชา SCBM, SCME และ SCIN คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบบ 
TCAS   รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล 
https://tcas.mahidol.ac.th/  
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วันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 26 
มกราคม 2566 
 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 
MU-TCAS (ตัวจริงและสำรอง) 

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง 
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา SCBM, 

SCBE, SCME และ SCIN คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ MU-TCAS ที ่
https://tcas.mahidol.ac.th/ ในวันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ไม่เกิน 
12.00 น. 

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา SCBM, 

SCBE, SCME และ SCIN คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ MU-TCAS ที ่
https://tcas.mahidol.ac.th/ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น. 
 

หมายเหตุ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ส่งรายชื่อไป 
Clearing house ในระบบ ทปอ. 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในระบบ MU-TCAS 
(ตัวจริงและสำรอง) 

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริงและสำรอง) ในระบบ MU-TCAS ที ่
https://tcas.mahidol.ac.th/   

วันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2566 
 

ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ 
CUPT (ทปอ.) รอบที่ 1/2 
แฟ้มสะสมผลงาน 

 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ CUPT (ทปอ.) รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน ที่ www.mytcas.com 
โดยให้เลือกสาขาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ใน
การศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้ 

 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นคนไทยเท่านั้น 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2566 
 

สละสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS 
ช่วงที่ 1 

 สละสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 
แฟ้มสะสมผลงาน ที่ www.mytcas.com 

 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 
1/2 แฟ้มสะสมผลงาน 

 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน ที่ 
https://tcas.mahidol.ac.th/ และ www.mytcas.com 

 

 

 

 

 

 

 

                 /กำหนดการ... 

 

https://tcas.mahidol.ac.th/
https://tcas.mahidol.ac.th/
https://tcas.mahidol.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
https://tcas.mahidol.ac.th/%20และ
http://www.mytcas.com/



